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Sidonnaisuudet

• Järjestötoiminta:

Hämeenmaan Sydänpiiri, hallituksen jäsen

• Luennoitsijana/asiantuntijana palkkion saaneena :

Hämeenmaan sydänpiiri,Sydän/Diabetesyhdistykset,Novo Nordisk, 
Novartis,Boehringer-Ingelheim,Bayer

• Kongressi- ja kokouskuluja työnantajan esittämiin matkoihin: -





Mitä nainen haluaa ?

• Syödä vapaasti lihomatta               50%

• Nuorentua kymmenen vuotta         26 %

• ”shoppailla”  miljoonalla dollarilla   18 %

• Romanttinen seikkailu                     6 % 

Marie Claire 1998



Lihavuus

• Länsimaissa yksi yleisimpiä terveysongelmia

• Ennaltaehkäisy olisi edullisempaa kuin hoito

• Laajamittainen konservatiivinen lihavuuden hoito-ohjelma toistaiseksi 
puuttuu

• Konservatiiviset hoidot harvoin johtavat pysyvään painonhallintaan

• Ylipainon kehitykseen kietoutuu myös monenlaista mielialaan ja 
muuhun psyyken ongelmaan liittyvää epätasapainoa 

• Terveydenhuollon ammattilaisten syytä välttää ylipainoisten 
leimaamista, voisi olla hyödyllistä käsittää lihavuus sairautena









Miksi lihavuus yleistyy ?

• Aiemmin riittävä rasvakudoksen määrä oli 
hengissäselviytymisen tae

• Geneettinen selektio suosi rasvan runsasta varastoimista

• Länsimaiselle nykyihmiselle rasvakudos on puhtaasti haitta 



Lihavuuden syyt

• Pitkäaikainen epätasapaino energiansaannin ja kulutuksen 
välillä

• Korkea elintaso, ei tarvetta fyysiseen aktiviteettiin

• Perinnöllisiä tekijöitä tunnetaan joitain

• Myös eräät sairaudet ja myös sairauksien hoidossa 
käytettävät lääkeaineet 





Painonhallinnan tavoitteena

• Käypä Hoito – suosituksessa 5-10% painonpudotus ja sen 
jälkeinen painonhallinta jos normaalipaino ei ole 
tavoitteena

• Suurin osa lihavuuden aiheuttamista 
aineenvaihdunnallisista haitoista näin vältettävissä



Lihavuuden hoito

• Ruokavaliohoito

• ENE-dieetti

• Laihdutuslääkkeet

• Bariatrinen kirurgia



Ruokavalio Liikunta

Lääkkeet

Leikkaus

Psykologia
Uni, elämänhallinta

Lihavuuden hoito

BMI 30 kg/m2

BMI 27 kg/m2 + lisäsairaus

BMI 40 kg/m2

BMI 35 kg/m2 + lisäsairaus

Lyhytinterventio, puheeksi ottaminen

BMI 25 kg/m2

Ylipainoiset

Lihavat

Sairaalloisen lihavat

ENE

Elintapamuutokset

DIAB-1217971-0000 4/2017



On näyttöä, että pysyvään tulokseen pääsee paremmin, jos

1. Punnitsee itsensä säännöllisesti

2. Oppii, että kevyempi keho vaatii pysyvän energiarajoituksen

3. Syö säännöllisesti 

4. Syö aamupalan (ja aamupainotteisesti)

5. Viikonlopuilla ja lomilla ei suurta eroa arkisyömiseen

6. Liikkuu runsaasti (tunti päivässä kuntoilua+hyötyliikuntaa)

National Weight Control Registry, USA
Useita artikkeleita 

kirjoittajilta: Phelan S, Wing 

RR, Hill JO 

http://bp3.blogger.com/_2pFvzWnKBgk/Rs2lrmtO1fI/AAAAAAAAACA/MhHwjmT5nrI/s1600-h/weightloss.jpg


Lääkkeet lihavuuden hoidossa

• Toimivat ruokavalioon pohjautuvan hoidon tukena, eivät ole 

mitään  ” ihmelääkkeitä” 

• Yksilöllisesti, joillekin todella hyviä hoitotuloksia

• Käytetään usein esim. ENE- pohjaisen laihdutusjakson jälkeen 

painonhallinnan apuna



Laihdutuslääkkeiden historiaa

• Paljon ongelmia-useita käytöstä poistuneita lääkevalmisteita

• Amfetamiinijohdannaiset-riippuvuusongelmia

• Serotonergisen järjestelmän muuntelu-haittavaikutukset 
sydämeen-ja verenkiertojärjestelmään

• Endokannabinoidijärjestelmä-psyyken vaikutukset

• Imeytymisen esto – rasvaripuli



XENDOS results

Effect of Xenical on body weight

-4.1 kg

-6.9 kg

p<0.001 vs placebo
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Sjostrom et al. 9th ICO, Sao Paulo 2002. Poster Presentation





Mysimba

• Mysimba® on tullut myyntiin vuonna 2017, ja se on 

reseptilääke. Se sisältää kahta eri lääkeainetta, 

naltreksonia ja bupropionia. Naltreksonia käytetään myös 

alkoholiriippuvuuden hoitoon ja bupropionia 

nikotiiniriippuvuuden hoitoon. 

• Jälkimmäistä käytetään lisäksi myös masennuksen 

hoidossa.





Mysimba käyttöaiheet

• Mysimba on tarkoitettu vähäkalorisen dieetin ja lisätyn liikunnan 
ohella painon hallintaan aikuisille (≥ 18 vuotta), joilla lähtötilanteessa 
painoindeksi (BMI) on

• ≥ 30 kg/m2 (obeesit), tai

• ≥ 27 kg/m2 – < 30 kg/m2 (liikapainoiset), joilla on yksi tai useampi 
liikapainoon liittyvä liitännäissairaus (esim. tyypin 2 diabetes, 
dyslipidemia tai hoitotasapainossa oleva verenpainetauti).

• Hoito Mysimballa pitää lopettaa 16 viikon kuluttua, ellei potilaan 
paino ole alentunut vähintään 5 % alkuperäisestä painosta (ks. kohta 
Farmakodynamiikka).

• Peruskorvattavuus jos BMI > 40 tai >35 ja DM2,Hypertensio,-tai 
lipidilääkitys



Kenelle Mysimba ei sovi

• Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

• Kontrolloimaton hypertensio (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

• Nykyinen epilepsia tai aikaisempi epileptinen kohtaus (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

• Keskushermoston todettu kasvain

• Samanaikainen alkoholi- tai bentsodiatsepiinivieroitushoito

• Aikaisempi bipolaarinen mielialahäiriö

• Samanaikainen muu bupropionia tai naltreksonia sisältävä hoito

• Nykyinen tai aiemmin todettu bulimia tai anorexia nervosa

• Nykyinen krooninen opioidi- (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset) tai 
opioidiagonistiriippuvuus (esim. metadoni), tai parhaillaan tehtävä opioidivieroitushoito

• Samanaikainen monoamiinioksidaasin estäjien (MAOI) käyttö. MAOI-hoidon ja naltreksoni/bupropionihoidon 
aloittamisen välillä on oltava vähintään 14 päivää (ks. kohta Yhteisvaikutukset)

• Vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka)

• Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat Annostus ja 
antotapa ja Farmakokinetiikka)





Saxenda

• Vaikuttava aine Liraglutidi

• GLP-1-analogi vaikuttaa suolihormoneihin

• Voidaan käyttää myös ei-diabeetikolla koska ei aiheuta 

hypoglykemiaa 

• Laihdutukseen pyrittäessä annos 3,0mg/ vrk kun 

diabeteksen hoidossa max 1,8mg / vrk





Saxenda, käyttöaiheet, BMI

• vähintään 30 kg/m2 (lihavuus) tai

• vähintään 27 mutta alle 30 kg/m2 (ylipaino), kun potilaalla 

on lisäksi vähintään yksi painoon liittyvä sairaus, kuten 

dysglykemia (diabeteksen esiaste tai tyypin 2 diabetes 

mellitus), kohonnut verenpaine, dyslipidemia tai 

obstruktiivinen uniapnea.

• Peruskorvattavuus jos BMI > 35 ja heikentynyt 

sokerinsieto, hypertensio- tai lipidilääkitys



Saxenda

• Saxenda annetaan ihonalaisena pistoksena. Aloitusannos on 

0,6 mg vuorokaudessa. Annosta pitää nostaa 3,0 mg:aan 

vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin viikon välein, jotta maha-

suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia olisi 

mahdollisimman vähän.  

• Saxenda-hoito on lopetettava 12 viikon jälkeen, jos potilaan 

paino ei ole laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta





Lihavuuden lääkehoito

• Jos ”ihmelääke” olisi olemassa se olisi jo markkinoilla ja sen keksijä 
rikas

• Nykyiset lääkkeet auttavat hyvin toteutetussa 
painonhallintaprojektissa mutta……

ovat kalliita ja rajoitetusti korvattavia













Bariatrisen kirurgian indikaatiot

• Ikä 18-65 vuotta

• Konservatiivisia painonhallintakeinoja kokeiltu riitävässä 
laajuudessa

• Yleinen leikkauskelpoisuus

• Kyky muuttaa syömistottumuksia leikkauksen 
edellyttämällä tavalla ja sopeutua leikkauksen aiheuttamaan 
minäkuvan muuttumiseen

• BMI > 40  tai > 35 jos liitännäissairaus ; 

( DM 2, vaikea nivelrikko, uniapnea, hypertensio)

BMI > 30 jos vaikeahoitoinen DM2



Poissulkukriteerit

• Gastric bypassissa BMI > 55 ( >50 )
• Vaikea(epävakaa) psykiatrinen sairaus tai muu syy joka 

estää sitoutumisen leikkausruokavalioon
• Vaikea syömishäiriö
• Alkoholin suurkulutus
• Maligniteetti tai muu vaikea yleissairaus,T1DM
• Tapauskohtaisesti suoliston alueen muut sairaudet                        

( Crohnin tauti, huom! Sleeve-gastrektomia )
• Jos ei ole edes väliaikaisesti kyennyt laihtumaan 

konservatiivisessa hoidossa
• Pysyvä tulehduskipulääkkeiden tarve



Miksi leikkaushoito toimii ?

• Pienet ruoka-annokset

• Ravinnon imeytyminen vähenee                                  
(Vitamiinikorvaukset)

• Suolistohormonit  Greliini, inkretiinijärjestelmä

DPP4

GLP 1



Leikkaustoiminta TAYS:ssa

• Aloitus 2008

• TAYS gastrokirurgia , Hatanpään sairaala pian mukaan

• Ensimmäisenä vuonna 30 leikkausta , nopeasti nousi n 100/ 
vuosi

• Alkuun Hatanpäällä leikattiin tamperelaiset

• 2018 alusta vatsakeskus Hatanpää, leikkausmäärät                
n. 150/vuosi ( n. 30 kantasairaalassa)



Leikkaushoidon tuloksista

• 2v aikana keskimäärin BMI-lasku 10-12 yksikköä

• Vähintään 50% ylipainosta pois, tämän saavuttaa n. 70% leikatuista

• 25% :lla paino nousee uudelleen ainakin hyvin lähelle alkuperäistä 
muutamassa vuodessa ja 5% ei laihdu juuri ollenkaan

• Diabeteksen osalta selvä parantuminen , tablettihoidoista voidaan 
useimmiten luopua kokonaan

• Tulossa elämänlaadun mittari kaikille leikatuille 



Bariatrinen työryhmä

• Käsitellään potilastapauksia moniammatillisesti  

• Sh,Sis. lääkäri,Ravitsemusterapeutit,Kirurgit

• Jos kysymyksenä on leikataanko vai ei pyritään aina 
yksimielisiin päätöksiin.

• Keskustellaan aktiivisesti, eri ammattiryhmien näkökulmat



Jatkoseuranta

• 2v erikoissairaanhoidon seurannassa, sitten sovitaan miten 
jatkossa vuosikontrollit suoritetaan

• Avoterveydenhuollon tietämys leikkauspotilaista paranee 
koko ajan

• Seurantavuosikontrollien toteutuminen

• 5v jälkeen ei rutiiniseurantatarvetta 



Puukolla vai pillerillä ?

• Leikkaushoito antaa ehkäpä parhaat mahdollisuudet 
pitkäaikaiselle painonhallinnalle siihen soveltuville 
potilaille

• Lääkkeet antavat hyvä tuen painonhallintaan 
motivoituneelle hyvän elintapaohjauksen kanssa

• Molempia keinoja tarvitaan


